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  حممدٌ حممدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )1احللقة (

  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  ،احلمد هللا رب العاملني

  اإلخوة الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أيها
  

 ه النا جلسنا جملًسا طلوِض نا    دىوملديًاوبستانًا من الر  
  ة األمانيااألحب  أيهافكنتم     ا مًىن ــــــــمتنين

  
فأســـأل اهللا العظـــيم رب العـــرش الكـــرمي الـــذي مجعـــين وإيـــاكم يف هـــذا املكـــان الطيـــب املبـــارك أن 

إال من أتـى اهللا  ،يف يوٍم ال ينفع فيه ماٌل وال بنون ،ويف مستقر رمحته ،جيمعنا مجيًعا يف دار كرامته
  م.بقلب سلي

ـــداكم علـــى مائـــدة اإلخـــوة، جنتمـــع وإيـــ أيهـــا جنتمـــع  ،-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بـــن عبـــد اهللا  حمم
ـــي أرواحنـــا وقلوبنــا بـــذكره  ،فنعمـــل بســنته ،وننظــر يف مســـريته ،وإيــاكم لنتـــذاكر ســـريته عليـــه -ونزك

  أفضل الصالة وأمت السالم.
وكيـف ال حنـب َمـن   ،ن القلـوب تفـيض حببـهفـإ -عليه أفضـل الصـالة والسـالم-كلما تذكرنا نبينا 

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم؟!-وإنقاذنا من الظلمات إىل النور  كان سبًبا يف هدايتنا
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هذه املنطقة يوجـد فيهـا معبـد يُقـال لـه  ،ويف منطقة اهلند امسها "كارنيماتا" ،كنت يف زيارة للهند
-هـذه الفئـران النجسـة تُعبَـد مـن دون اهللا  ،رٍ جيتمـع فيـه أكثـر مـن عشـرين ألـف فـأ ،معبد الفئـران
  جل وعال!

ويســـألوا رفـــع الضـــر  ،فيســـألوا احلاجـــة ،ويتقربـــون إليهـــا بالـــدعاء ،يتقـــرب النـــاس إليهـــا بالنـــذور
  وجلب اخلري.

 ،فينـبطح علـى بطنـه ،فيا سبحان اهللا! يدخل شخص ليمارس طقوسـه وعبادتـه أمـام هـذه الفئـران
ثَـر اجلـنب علـى ظهـره نمث يُ  ،ويـده اليسـرى إىل جانبـه ،ده اليمـىن أمامـهويضـع يـ ،ويتمدد علـى بطنـه

  لتأيت هذه الفئران فتنهش من أجل أن ُتكفر خطاياه وسيئاته.
-لكن أناًسـا آخـرين يروـا دينًـا وعبـادة يتقربـون إليهـا مـن دون اهللا  ،نتحدث عن هذا ونضحك

  جل وعال.
 ،فُيقـــدم هلـــا النـــذور ،د علـــى هـــذا املعبـــد بنـــذورهأســـتاذ بروفيســـور يف إحـــدى جامعـــات اهلنـــد يـــرتد

فقلــت لــه: أال يــدلك عقلــك علــى أن هــذه العبــادة باطلــة؟  -جــل وعــال-ويعبــدها مــن دون اهللا 
  تعبد فأرًا!

  قال: ال تناقشين يف أمر العقيدة.
  أو على غري دين اإلسالم؛ كيف سنكون؟ ،نا من أبوين يعبدون أصناًما وأوثانًاأسؤال: لو نش

 ،أْو يـَُنصـرانِهِ  ،ة، فـأَبواُه يـَُهودانِـهِ طـرَ لـى الفِ د عَ ولَـيُ  مولـودٍ  كـل « صـلى اهللا عليـه وسـلم:- ل نبينـايقو 
  .»هْل حتُِسون فيها من َجْدعاَء ؟! ،كما تـُْنَتُج الَبهيَمُة يمًة َمجْعاءَ   ،أْو ُميجسانِهِ 

ن جعلنـا أوتفضـل بـ -جـل وعـال-م اهللا تكـر حنن من بني سائر العاملني  ،فاإلنسان يتأثر مبن حوله
  صلى اهللا عليه وسلم.-من أتباع النيب 
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ــر ،تأمــل هــل بيننــا وبــني اهللا نســب حــىت خيتصــنا مــن بــني ســائر  ؟هــل بيننــا وبــني اهللا حســب ،فك
  العاملني؟!

كمــا أحيانــا علــى اإلســالم أن ُمييتنــا   -عــز وجــل-والــذي نســأله  -جــل وعــال-ولكنهــا رمحــة اهللا 
  وأن يبعثنا وهو راٍض عنا غَري غضباٍن. ،عليه

 فضـل عظـيم علـى هـذه األمـة مجيًعـا بدعوتـه وبرسـالته  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-نـا لقد كان لنبي-
جـل -ديـٌن يُـدان اهللا  -عليـه الصـالة والسـالم-فـإن حمبـة النـيب  -عليه أفضـل الصـالة وأمت السـالم

  به. -وعال
  وال أبغضه. -صلى اهللا عليه وسلم-حب النيب لو أتى إلينا شخص وقال: أنا ال أ

واتباع سـنته جـزٌء وركـٌن عظـيم  -عليه الصالة والسالم-ألن حب النيب  ،فنقول له: لسَت مسلًما
  عليه الصالة والسالم.- حممدال يتجزأ من ديِن 

لـه عالمـة  جعـل -صلى اهللا عليه وسـلم-لكل َمن ادعى حمبة النيب  -جل وعال-وهلذا جعل اهللا 
  عاوى سهلة.ألن الد  ،وآية

  يقول الشاعر:
  

  وليلى ال تقر هلم بذاك    وكل يدعي وصًال لليلى
  

 ُكْنــُتمْ  ِإنْ  قُــلْ ﴿، فالبــد أن تعمــل بســنته -صــلى اهللا عليــه وسـلم-إذا كنـت صــادقًا يف حمبــة النـيب 
  ].31ان: [آل عمر  ﴾اللهُ  ُيْحِبْبُكمُ  فَاتِبُعوِني اللهَ  ُتِحبونَ 
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لكـل َمـن ادعــى  -جــل وعـال-وهلـذا يقـول بعـض العلمـاء: إن هــذه اآليـة ابـتالء وامتحـان مـن اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم.-حمبة النيب 

  
  إن احلبيب ملن ُحيب مطيعُ     لو كان حبك صادقًا ألطعته

  
أو  ،وال يسـجد هللا ،مث هـو ال يصـلي هللا -صـلى اهللا عليـه وسـلم-إن ذاك الذي يدعي حمبة النيب 

وال ينظــر يف  ،وهــو ال ُيطبــق ســنته وال يعمــل مبســريته -صــلى اهللا عليــه وســلم-يــدعي حمبــة النــيب 
  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-سريته؛ البد أن يُراجع حمبته للنيب 

  عليه الصالة والسالم؟- كيف نعرف حمبتنا لنبينا
  عليه الصالة والسالم؟-ن خالهلا نستطيع أن نوزن حمبتنا للنيب ما اآليات؟ ما العالمات اليت م 

  ثالثة أمور َمن أتى ا فقد حقق احملبة:
  أوهلا: طاعته فيما أمر.

 يَـا﴿، ]24[األنفـال:  ﴾ُيْحيِـيُكمْ  ِلَمـا َدَعـاُكمْ  ِإَذا َوِللرُسـولِ  ِللـهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا﴿ 
فجعـل طاعـة  ،]59[النسـاء:  ﴾ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوُأوِلي الرُسولَ  َوَأِطيُعوا اللهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الِذينَ  اأَيـهَ 

ـا أتـت طاعـة أويل األمـر جعلهـا  ،مستقلة -صلى اهللا عليه وسلم-وطاعة رسوله  ،اهللا مستقلة فلم
ا ال«قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-ألن النيب  ،معطوفة عروفِ إمن

َ
  فهي طاعة مقيدة. ،»طاعُة يف امل

  األمر الثاين: اجتناب ما عنه ى وزجر.
  فنقول أيش؟ ،ى عن هذا األمر -عليه الصالة والسالم-النيب 
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 يَــَرةُ اْلخِ  َلُهـمُ  َيُكـونَ  َأنْ  َأْمـًرا َوَرُسـولُهُ  اللهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَال  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما﴿، مسعنا وأطعنا
  .]36[األحزاب:  ﴾َأْمرِِهمْ  ِمنْ 

  فعلى العني والرأس". -صلى اهللا عليه وسلم-وهلذا كان اإلمام أمحد يقول: "ما أتانا عن النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم.-األمر الثالث: أال يُعَبد اهللا إال مبا شرعه رسول اهللا 

ن؛ سأصلي املغـرب يوأحب الد  -صلى اهللا عليه وسلم-يأيت شخص اآلن يقول: أنا أحب النيب 
  جل وعال.-أريد أن أتقرب إىل اهللا  ،أربع ركعات

  فتنقول له ماذا؟
  صلى اهللا عليه وسلم.- حممدألن هذا األمر مل يكن على هدي  ،ال جيوز

صلى - صحيح البخاري ومسلم أن النيب كما يف  -رضي اهللا عنها-وقد روت أم املؤمنني عائشة 
  أي مردود عليه. ،»نه فهو َرد ا ليَس مِ َث يف أْمرِنَا هذا مَ دَ حْ أ َمنْ « قال: -اهللا عليه وسلم

  .»عِمَل عمًال ليس عليه أمرُنا فهو َرد  نْ مَ «: ملسلمويف رواية 
  عليه وسلم.صلى اهللا - مدفبهذه األمور الثالث يتحقق للعبد اتباعه وطاعته حمل

  املسألة الثانية: ملاذا نتحدث عن السرية؟
من أعدائه من  سواءً  ،وكثروا -صلى اهللا عليه وسلم- حممدكما تعلمون الفرتة األخرية زاد أعداء 

أو مــــن بعــــض  ،-عليــــه الصــــالة والســــالم-مــــن بعــــض أتباعــــه  -ولألســــف-أو  ،غــــري املســــلمني
وأن  ،هنـا البـد أن يُـذكر األجيـال ،-اهللا عليـه وسـلمصـلى -املسلمني الذين يتطاولون على النـيب 

  صلى اهللا عليه وسلم.- حمدُتذكر هذه األمة مب
  -بإذن اهللا جل وعال-سيأيت معنا  ،-عليه الصالة والسالم- حممدحنن ال شيء بدون  ،يا إخوة

-قبـل مبعثـه  وكيـف العـرب كـانوا -صـلى اهللا عليـه وسـلم-كيف أن أهل مكة قبـل مبعـث النـيب 
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ــدفلمــا بُعــَث  ،-جــل وعــال- يعبــدون أصــناًما وأوثانًــا مــن دون اهللا -عليــه الصــالة والســالم حمم -
من الظلمات ومـن اجلهـل  -جل وعال-نا به اهللا جواستخر  ،به أنقذنا اهللا -عليه الصالة والسالم

صـــلى اهللا عليـــه -ه وبســـنتبـــه وبكتابـــه  -جـــل وعـــال-ومـــن التيـــه ومـــن البـــدع واملعاصـــي فرفعنـــا اهللا 
  عليه الصالة والسالم.-وأسعد اهللا أرواحنا ببعثته  ،نار اهللا قلوبناأف -وسلم

- ليس وليد اللحظة؛ بل هـو منـذ مبعثـه -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا األذى الذي يلحق النيب 
ا ا عنـه كـاهن؟ ويقولــو و سـيأيت معنـا كـذلك: أمل يقولــوا عنـه سـاحر؟ ويقولـ ،-عليـه الصـالة والسـالم

  عنه جمنون؟
  مع هذه اإلساءة؟ -صلى اهللا عليه وسلم-كيف تعامل النيب 

 ِمــنَ  يـَْعِصــُمكَ  َواللــهُ ﴿ ســبحانه:-فقــال  ،يف كتابــه بــني لنــا بيانًــا جازًمــا قاطًعــا -جــل وعــال-اهللا 
َناكَ  ِإنا﴿ جل وعال:- وقال، ]67[املائدة:  ﴾الناسِ    .]95[احلجر:  ﴾اْلُمْستَـْهزِئِينَ  َكَفيـْ

  مصريه:و وكيف كان حاله  -اهللا عليه وسلم صلى-سأذكر لكم منوذجني ملن استهزأ بالنيب 
وتعلـم األذى إذا كـان  ،-صلى اهللا عليه وسلم-ابن عم النيب  ،أما األول: فهو لعتبة بن أيب هلب

  من القريب له أثر كبري يف نفس اإلنسان.
  يقول: 

  
  احلسام املهندِ  على النفس من وقع    وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة
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عليه الصالة -فذهب إىل النيب  ،-صلى اهللا عليه وسلم-ابن عم النيب  ،ملا أتى عتبة بن أيب هلب
 - صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،-جل وعال-وآذى اهللا  ،فآذى النيب وسب النيب -والسالم

  .»اللهم سلط عَليِه َكلًبا من كالِبكَ «له: 
  قال: أين كنت؟ ،بيهذهب عتبة إىل أ
  واهللا لقد سببته وفعلت وفعلت. ،حممدقال: كنت عند 
  قال: وماذا قال؟

  .»اللهم سلط عَليِه َكلًبا من كالِبكَ «قال: قال: 
  .حممدواهللا ال آمن عليك دعاء  ،وهو على الكفر: يا بين-قال أبو هلب 

ــام م الليــل بظالمــه فــ ،فســاروا إىل الشفقــال أبــو هلــب: تعلمــون يــا قــوم  ،أرادوا النــوميف الطريــق خــي
ــددعــوة  فــإن رأيــتم أن تنــاموا علــى األرض وينــام هــو يف أعلــى  ،واهللا ال آمــن علــى ابــين منــه ،حمم
  اليت كانت معهم.- والبضائعاخليام 

  : نعم.واقال
ة حـىت قفـز ُب وثبـثِ فيَ  ،يف الليل يأيت أسد فيشم الناس ويطوف حوهلم فال جيد صاحبه ،فنزل فنام

  يقول ابن إسحاق: فاقتلع رأسه. ،فإذا به عتبة ،إىل األعلى
  .حممدفنظر أبو هلب إىل ابنه وقال: واهللا لقد علمُت أن ابين لن يفلت من دعاء 

رمحـه -والشـيخ أمحـد شـاكر مـن علمـاء مصـر  ،شـاكريرويـه الشـيخ أمحـد  ،أما اآلخر فهـو معاصـر
 ،حينمــا كانــت مصــر مملكــة ه القصــة الــيت وقعــت أمــام عينــهيــروي هــذ ،ومــن احملــدثني -اهللا تعــاىل

ســني ، وكــان طــه حمــراء الــذي كــان ُيكــرم طــه حســنييقــول: قــام أحــد اخلطبــاء يُثــين علــى أحــد األ
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 -صــلى اهللا عليـه وســلم-فقـام هــذا اخلطيـب يُثــين علـى هــذا األمـري ويُعــرض بـالنيب  ،أعمـى البصــر
  عرض مبوقف النيب صلى اهللا عليه وسلم.يُ -فقال: جاءه األعمى فما عبث وال توىل 

إال أن ينــتقم مـن هــذا  -جـل وعـال-اهللا الــذي ال إلـه غــريه أىب اهللا  : فـوشـاكريقـول الشـيخ أمحــد 
ـــدنيا قبـــل اآلخـــرة وإذا بـــذلك  ،يقـــول: فـــواهللا إين ألصـــلي يف أحـــد مســـاجد القـــاهرة ،الرجـــل يف ال

ا بـه ذليـل ضـعيف أمـام أحـد أبـواب املسـاجد اخلطيب الذي كان منتفًخا معتـزا بأولئـك البشـر وإذ
  يتلقُف أحذية الناس فيحفظها هلم إذا دخلوا إىل الصالة.

والرجـل الكـرمي يـأنف أن يشـمت  ،ولكـن خشـيت أن يظنهـا مشاتـة ،يقول: فـأردت أن أقـرتب منـه
  باآلخرين.

َناكَ  ِإنا﴿ ومهمـا  ،]67[املائـدة:  ﴾النـاسِ  ِمـنَ  ِصُمكَ يـَعْ  َواللهُ ﴿، ]95[احلجـر:  ﴾اْلُمْستَـْهزِئِينَ  َكَفيـْ
صـــلى اهللا عليـــه -سينتصـــر لنـــيب  -عـــز وجـــل-حـــاول األعـــداء وأجلبـــوا خبـــيلهم وبـــرجلهم فـــإن اهللا 

  وسلم.
  ملني مجيًعا.اإذن فنحن حباجة ماسة إىل أن نتعلم هذه السرية وأن ننشرها بني الع

 ،ه وكرمــه أن جيعلنــا وإيــاكم مــن اهلــداة املهتــدينمبنــ -ســبحانه وتعــاىل-وأســأل اهللا  ،ونكتفــي ــذا
 وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 

 


